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 Aviso (extrato) n.º 5911/2013
Na sequência do procedimento concursal para o preenchimento de 

noventa e oito (98) postos de trabalho na categoria de enfermeiro, da 
carreira especial de enfermagem, do mapa de pessoal do Centro Hos-
pitalar do Oeste, a que se reporta o Aviso n.º 449/2013, publicado no 
DR, 2.ª série, n.º 6, de 9 de janeiro de 2013, nos termos do disposto nos 
artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, com a nova 
redação dada pelo Decreto -Lei n.º 6/96 de 31 de janeiro, notificam -se os 
candidatos que o projecto de lista de classificação final está disponível 
para consulta no Serviço de Gestão de Recursos Humanos do Centro 
Hospitalar do Oeste (Hospital das Caldas da Rainha e Hospital de Torres 
Vedras) e será publicitada na página eletrónica deste Centro Hospitalar 
(www.chtvedras.pt).

Em virtude do elevado número de candidatos, o júri decidiu aplicar 
os critérios de desempate apenas aos primeiros duzentos classificados 
e só em caso de necessidade os aplicará aos restantes. Os critérios de 
desempate, tal como consta da ata número um, são os definidos pelos 
n.º 8 e n.º 9 do artigo 37.º do Decreto -Lei n.º 437/91 de 8 de novembro, 
conforme previsto no n.º 4 do artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 248/2009 de 
22 de setembro, preferindo sucessivamente os candidatos possuidores de 
habilitação académica de grau mais elevado, de melhor nota no final do 
curso de formação básica e que desempenhem funções há mais tempo 
em instituições do Centro Hospitalar do Oeste. Subsistindo a igualdade 
de classificação, após a aplicação dos critérios referidos anteriormente, o 
júri estabeleceu como critério de desempate, que desempenhem funções 
há mais tempo como enfermeiros e se ainda subsistir igualdade, definiu 
como critério de desempate ter o maior número de horas de formação 
em serviço.

De acordo com o disposto nos artigos 100.º e seguintes do Código de 
Procedimento Administrativo, os interessados poderão obter esclareci-
mentos acerca da sua classificação, requerendo por escrito ao presidente 
do júri, no prazo de 10 dias úteis a contar da presente publicação no 
Diário da República, a marcação de uma audiência com o júri. Poste-
riormente, serão convocados para essa audiência com uma antecedência 
mínima de 8 dias em relação à data da sua realização. Nessa audiência 
terão acesso ao seu processo individual de classificação e a todos os 
aspetos relevantes para a decisão dessa classificação.

26 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Dr. Carlos Manuel Ferreira de Sá.

206926232 

 Hospital de José Luciano de Castro
Aviso (extrato) n.º 5912/2013

Por despacho de 22 de abril de 2013, da presidente do conselho 
de administração, no uso de competências delegadas, foi autorizado 
ao Dr. José Leonel Martins Carriço, assistente graduado de medicina 
interna, do mapa de pessoal do Hospital José Luciano de Castro, a 
acumular funções privadas, no Hospital da Fundação de Aurélio Amaro 
Diniz, no regime de seis horas semanais, ao abrigo do artigo 28.º da lei 
n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro.

24 de abril de 2013. — A Presidente do Conselho de Administração, 
Maria João Passão.

206921575 

 Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P.
Despacho n.º 5894/2013

Por despacho da Vogal do Conselho Diretivo de 05/04/2013:
Maria Ofélia Trovão Bacelar Alves, Assistente Graduada Sénior da 

Carreira Médica Hospitalar de Imunohemoterapia, em regime de con-
trato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, do 
mapa de pessoal deste Instituto — autorizada a redução de uma hora 
do seu horário semanal (de 38 horas para 37 horas semanais), ao abrigo 
do n.º 15, do artigo 31.º, do Decreto -Lei n.º 73/90, de 6 de março, na 
redação dada pelo Decreto -Lei n.º 44/2007, de 23 de fevereiro, com 
efeitos a 19 de abril de 2013.

23 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Hélder 
Fernando Branco Trindade.

206926387 

 Despacho n.º 5895/2013
Por despacho da Vogal do Conselho Diretivo de 05/04/2013:
Maria de Fátima Almeida Rodrigues, Assistente Graduada da Car-

reira Médica Hospitalar de Imunohemoterapia, em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, do mapa 

de pessoal deste Instituto — autorizada a redução de uma hora do seu 
horário semanal (de 40 horas para 39 horas semanais), ao abrigo do 
n.º 15, do artigo 31.º, do Decreto -Lei n.º 73/90, de 6 de março, na redação 
dada pelo Decreto -Lei n.º 44/2007, de 23 de fevereiro, com efeitos a 
05 de abril de 2013.

23 de abril de 2013. — O Presidente do Conselho Diretivo, Hélder 
Fernando Branco Trindade.

206926313 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Gabinete da Secretária de Estado da Ciência

Despacho n.º 5896/2013
Ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 35.º a 41.º do Có-

digo do Procedimento Administrativo, do Decreto-Lei n.º 125/2011, de 
29 de dezembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 3/2012, 
de 26 de janeiro, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 266-G/2012, de 31 de 
dezembro, que aprova a orgânica do Ministério da Educação e Ciência, 
do Decreto-Lei n.º 55/2013, de 17 de abril, diploma que aprova a orgânica 
da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., do n.º 7 da Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 16/2013, de 7 de março, publicada no 
Diário da República, 1.ª série, n.º 57, de 21 de março, e do Despacho 
n.º 5284/2013, 15 de abril de 2013, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 77, de 19 de abril, subdelego, no presidente do conselho 
diretivo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., Prof. Doutor 
Miguel Pedro Pires Cardoso de Seabra: 

1 - A competência que me foi subdelegada para aprovar as minutas 
e celebrar os contratos necessários à execução do disposto na citada 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2013, de 21 de março. 

2 - O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura.
22 de abril de 2013. — A Secretária de Estado da Ciência, Maria 

Leonor de Sá Barreiros da Silva Parreira.
206923462 

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Escola Secundária du Bocage, Setúbal

Aviso n.º 5913/2013
Para cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo n.º 37 da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, faz -se publica a lista nominativa 
do pessoal que cessou funções por motivo de aposentação no período 
compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2012. 

Nome Categoria Data

Olinda Maria Costa Alves Barros  . . . . . . Não docente. . . 31/03/2012
Emílio Ramos Alves  . . . . . . . . . . . . . . . . Docente  . . . . . 30/04/2012
Maria Odete Gabriel F. Braga Serrão  . . . Docente  . . . . . 30/06/2012
Joaquim Manuel Neves Santos Costa  . . . Docente  . . . . . 30/09/2012
Maria Luísa Neto Fernandes . . . . . . . . . . Docente  . . . . . 30/09/2012

 29 de abril de 2013. — A Diretora, Maria José Cabrita de Sousa 
Miguel.

206929108 

 Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela, Vizela

Aviso n.º 5914/2013

Procedimento concursal prévio para recrutamento do diretor

Nos termos do artigo 22.º do Decreto -Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 
alterado pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, torna -se público 
que se encontra aberto concurso para o provimento do lugar de Diretor 
do Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela, Vizela, pelo prazo 
de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação do presente 
aviso no Diário da República.




